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HUYỆN TAM ĐƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:277/UBND-TNMT

Tam Đường, ngày16 tháng03 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Tổ chức các hoạt động hưởng
ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí
tượng thế giới năm 2020

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Công văn số 246/VPUBND-KTN ngày 11/3/2020 của Văn phòng
UBND tỉnh Lai Châu về việc giao nhiệm vụ triển khai hưởng ứng Ngày nước
thế giới, Ngày khí tượng thế giới năm 2020,
Ngày nước thế giới 22/3/2020 với Chủ đề “Nước và Biến đổi khí hậu”
nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp quản lý bền vững
nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.
Ngày khí tượng thế giới 23/3/2020 với Chủ đề “Khí hậu và nước” nhằm
hướng tới mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững, thực hiện thông qua các hoạt
động cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả
biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước của mỗi quốc gia.
Để hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới năm 2020,
UBND huyện Tam Đường đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,
UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện một số nội dung sau:
1. Phòng Tài nguyên & Môi trường
Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai,
tuyên truyền phổ biến những thông điệp, khẩu hiệu về Ngày Nước thế giới, Ngày
khí tượng thế giới năm 2020 để cộng đồng thấy rõ vai trò và tầm quan trọng của
tài nguyên nước, giữ gìn môi trường tự nhiên và phát triển kinh tế xã hội.
Tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi
trường về kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày
khí tượng thế giới năm 2020 trên địa bàn huyện.
2. Phòng Văn hoá - Thông tin
Treo băng zôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày khí
tượng thế giới năm 2020 trên tuyến đường 36m, khu trung tâm hành chính
huyện. Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn cơ sở treo băng zôn, khẩu hiệu,
panô, áp phích hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới.

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
Đưa tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng
thế giới; tuyên truyền phổ biến những thông điệp, khẩu hiệu về Ngày Nước thế
giới, Ngày khí tượng thế giới năm 2020.
4. Các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn
Tuyên truyền các nội dung về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, dự báo,
phòng chống thiên tai... Tổ chức cho cán bộ, Nhân dân vệ sinh môi trường, thu
gm xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống
thoát nước. Treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường
phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề
Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020. Biểu dương, khen
thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc
quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai và
giải pháp, sáng kiến có hiệu quả trong giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể huyện
Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành huyện tuyên truyền, vận động đoàn
viên, hội viên, công chức, viên chức và Nhân dân có hành động thiết thực hưởng
ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới năm 2020.
6. Nội dung hưởng ứng
- Thông tin, tài liệu truyền thông Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế
giới năm 2020 đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi
trường, địa chỉ http://monre.gov.vn; Tổng cục Khí tượng Thủy văn, địa chỉ
http://kttvqg.gov.vn; Cục Quản lý tài nguyên nước, địa chỉ http://dwrm.gov.vn;
Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ
http://monremedia.vn./.
- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền (có nội dung cụ thể kèm theo).
UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể
huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện và báo cáo kết
quả hoạt động về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên & Môi trường) trước
ngày 05/4/2020./.
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Trần Văn Sứng

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI NĂM 2020
(Kèm theo Công văn số: 277 /UBND-TNMT ngày16tháng 03năm 2020
của UBND huyện Tam Đường)
1. Ngày Nước thế giới năm 2020:
- Sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bền vững giúp thích ứng với biến đổi
khí hậu.
- Tài nguyên nước phải là yếu tố trung tâm của các kế hoạch hành động
ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Hãy góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc
thay đổi các thói quen sử dụng nước hằng ngày.
- Nước là tài nguyên quý giá! Hãy chung tay bảo vệ tài nguyên nước. - Sử
dụng nước hiệu quả là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
- Con người cần nước để tồn tại. Vì vậy, cần quản lý nước một cách an
toàn và bền vững.
2. Ngày Khí tượng thế giới năm 2020:
- Đong đếm từng hạt mưa - Chắt chiu từng giọt nước.
- Thống nhất - Chính xác - Liên tục - Tin cậy - Kịp thời.

